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Αριθμ. 34369/Β2
(1)
Έγκριση υπερωριακής απασχόληση μονίμου προσωπι−
κού του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/23.12.2003 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ...και άλλες
συναφείς διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
ν.3205/2003».
3. Την υπ’ αριθμ. Δ.Δ2/1368/Φ.012/23.3.2007 έγγρα−
φο του Ιονίου Παν/μίου από το οποίο προκύπτει ότι
η υπερωριακή απασχόληση είναι απαραίτητη για την
αντιμετώπιση εποχικών, επειγουσών και έκτακτων υπη−
ρεσιακών αναγκών του Ιδρύματος αυτού.
4. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2007 υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Ιονίου
Παν/μίου συνολικού ύψους εκατόν τεσσάρων χιλιάδων
(104.000,00) ευρώ (ΚΑΕ 0261) για κάλυψη δαπανών υπε−
ρωριακής απασχόλησης.
5. Την υπ’ αριθμ. 3786/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608/Β/26.4.2004) από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την
22η ώρα, σε τριάντα πέντε (35) μονίμους διοικητικούς
υπαλλήλους του Ιονίου Παν/μίου για το χρονικό διά−
στημα από 1.6.2007 έως 31.12.2007 και μέχρι 50 ώρες το
μήνα ανά υπάλληλο.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Π1β/Γ. Π.75005
(4)
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της απόφα−
σης οικ. 1277/1989 «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση
των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδει−
ας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εξοχών» (Φ.Ε.Κ.
199/1989 τ.Β΄).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του από 10.4.1930 π.δ. «Περί Λαϊκών Θέρετρων».
β) Του άρθρου 8 του Νόμου 749/1948 «Περί Παιδικών
Εξοχών και Ειδικών Εστιών Σιτίσεως Παίδων» όπως τρο−
ποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
γ) Του π.δ. από 24.6.1949 «Περί οργανώσεως και λει−
τουργίας Παιδικών Εξοχών» όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
δ) Του άρθρου 90 του «κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 1277/1989 απόφαση «Κωδικοποί−
ηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικα−
σία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας
εξοχών (Φ.Ε.Κ. 199/1989/τ.Β΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 30356/14.3.2006 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανά−
σιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (Φ.Ε.Κ.
311/2006/τ.Β΄).
4. Το υπ’ αριθμ. ΔΥ8/Β/Γ.Π. 58637/4.6.2007 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (1) του εδαφίου
γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
1. «Που βρίσκεται σε απόσταση 1.000 τουλάχιστον
μέτρων από το όριο εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή
εγκεκριμένο οικισμό.
Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, που βρίσκε−
ται σε ελάχιστη απόσταση 500 μέτρων από τα όρια
οικισμού, εφόσον η χρήση της παιδικής εξοχής, είναι
συμβατή με το χωροταξικό − Πολεοδομικό σχεδιασμό
της περιοχής (Ζ.Ο.Ε., Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.), ή ελλείψει
αυτού με τις γενικότερες κατευθύνσεις χωροταξικού
σχεδιασμού σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 232913
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 135644/6.7.2005 κοινής από−
φασης των υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά
την εφαρμογή του Μέτρου 3.8 «Διατήρηση Εκτατι−
κών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από Γενετική Δι−
άβρωση» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέ−
τρα» του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−2006.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 29 παρ. 1 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση
θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκα−
τασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135/Α/5.6.2003).
β. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή
της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευ−
ρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄/280).
γ. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 6, του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή
της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού «ΕΥΡΑΤΟΜ»
(Α΄70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101).
δ. Του ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και
αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α/74), όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.1409/1983
«Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του
ν.δ.131/1974 περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις
τη γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν
παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 199/Α/1983) και
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2512/1997 «ρύθμιση
συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/1997).
ε. Του ν. 1558/1985 αρθρ. 29Α «Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως συμπληρώθηκε
με το αρθρ. 27, του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ
13 7/Α/1997).
στ. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ
Α΄/200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
οινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσε−
ων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το
άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α΄/154) και το άρθρο 24
του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄/223) «Εθνικό Σύστημα Προστα−
σίας της Αγροτικής Δραστηριότητας».
ζ. Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α/27.11.1995).

